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NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 848/2010
ze dne 27. září 2010,
kterým se pro hospodářský rok 2010/11 stanoví odchylka od ustanovení čl. 63 odst. 2 písm. a)
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o lhůty pro sdělení převodu přebytkového cukru
členským státům možnost stanovit pozdější termíny pro
podávání sdělení o převáděném množství přebytkového
cukru.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci
zemědělských trhů,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne
22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zeměděl
ských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské
produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),
a zejména na čl. 85 písm. c) ve spojení s článkem 4 uvedeného
nařízení,

(3)

vzhledem k těmto důvodům:

Odchylně od ustanovení čl. 63 odst. 2 písm. a) nařízení (ES)
č. 1234/2007 podniky, které se v hospodářském roce 2010/11
rozhodly převést určitá množství cukru v souladu s článkem 63
odst. 1 uvedeného nařízení, o tom uvědomí příslušný členský
stát do data jím stanoveným mezi 1. únorem a 15. srpnem
2011.

(1)

V souladu s čl. 63 odst. 2 písm. a) musí každý podnik,
který se rozhodne převést celou produkci nad stano
venou kvótu na cukr nebo její část, o tomto rozhodnutí
uvědomit příslušný členský stát v termínu stanoveném
uvedeným článkem.

(2)

Aby se usnadnilo zásobování trhu Unie cukrem nepod
léhajícím kvótám a umožnilo se podnikům, aby reago
valy na nepředvídané změny v poptávce v posledních
měsících hospodářského roku 2010/11, je nutné dát

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. října 2010 do dne 30. září 2011.

Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 27. září 2010.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 849/2010
ze dne 27. září 2010,
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice
odpadů (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Při hodnocení prvních dvou předání údajů v roce 2006
a 2008 vyšla najevo potřeba přezkumu určitých
koncepčních
nedostatků
příloh
nařízení
(ES)
č. 2150/2002.
Komise informovala Evropský parlament a Radu
o provádění nařízení (ES) č. 2150/2002 (2) a navrhla
několik změn.

(3)

Nařízení (ES) č. 2150/2002 by proto mělo být odpoví
dajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém
zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské
statistice (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Přílohy I, II a III nařízení (ES) č. 2150/2002 se nahrazují
zněním stanoveným v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2010.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

(1) Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1.
(2) KOM(2008) 355 v konečném znění.

(3) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.
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PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I
VZNIK ODPADŮ
ODDÍL 1
Rozsah
1. Statistiky se sestavují za všechny činnosti klasifikované v sekcích A až U NACE Rev. 2. Tyto sekce zahrnují všechny
ekonomické činnosti.

Tato příloha zahrnuje také:

a) odpady vzniklé v domácnostech;

b) odpady vzniklé v rámci využívání nebo odstraňování odpadů.

2. Odpady recyklované na místě, kde odpad vznikl, nejsou zahrnuty do této přílohy.

ODDÍL 2
Kategorie odpadu
Statistiky musí být vypracovány pro níže uvedené kategorie odpadu:
Seznam souhrnných položek
EWC-Stat - Verze 4
Položka
č.

Popis

Nebezpečný odpad/odpad
neklasifikovaný jako
nebezpečný

1

01.1

Upotřebená rozpouštědla

Nebezpečný

2

01.2

Kyselé, zásadité nebo solné odpady

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

3

01.2

Kyselé, zásadité nebo solné odpady

Nebezpečný

4

01.3

Použité oleje

Nebezpečný

5

01.4, 02, 03.1

Chemický odpad

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

6

01.4, 02, 03.1

Chemický odpad

Nebezpečný

7

03.2

Kaly z průmyslových odpadních vod

Neklasifikovaný jako
nebezpečné

8

03.2

Kaly z průmyslových odpadních vod

Nebezpečné

9

03.3

Kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu

Neklasifikované jako
nebezpečný

10

03.3

Kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu

Nebezpečný

11

05

Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

12

05

Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady

Nebezpečný

13

06.1

Kovový odpad, železný

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

14

06.2

Kovový odpad, neželezný

Neklasifikovaný jako
nebezpečný
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Seznam souhrnných položek
EWC-Stat - Verze 4
Položka
č.

Nebezpečný odpad/odpad
neklasifikovaný jako
nebezpečný

Popis

15

06.3

Kovový odpad, směsný železný a neželezný

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

16

07.1

Skleněný odpad

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

17

07.1

Skleněný odpad

Nebezpečný

18

07.2

Odpad z papíru a lepenky

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

19

07.3

Pryžový odpad

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

20

07.4

Odpadní plasty

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

21

07.5

Odpad ze dřeva

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

22

07.5

Odpad ze dřeva

Nebezpečný

23

07.6

Textilní odpad

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

24

07.7

Odpad obsahující PCB

Nebezpečný

25

08 (kromě 08.1, 08.41)

Vyřazené zařízení (kromě vyřazených
a odpadních baterií a akumulátorů)

vozidel

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

26

08 (kromě 08.1, 08.41)

Vyřazené zařízení (kromě vyřazených
a odpadních baterií a akumulátorů)

vozidel

Nebezpečný

27

08.1

Vyřazená vozidla

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

28

08.1

Vyřazená vozidla

Nebezpečný

29

08.41

Odpadní baterie a akumulátory

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

30

08.41

Odpadní baterie a akumulátory

Nebezpečný

31

09.1

Odpady živočišného původu a směsný potravinářský
odpad

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

32

09.2

Odpady rostlinného původu

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

33

09.3

Zvířecí trus, moč a hnůj

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

34

10.1

Odpady z domácností a podobné

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

35

10.2

Směsné a nerozlišené materiály

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

36

10.2

Směsné a nerozlišené materiály

Nebezpečný

37

10.3

Zbytky z třídění

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

38

10.3

Zbytky z třídění

Nebezpečný

39

11

Obecné kaly

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

40

12.1

Minerální odpady ze staveb a demoliční odpady

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

41

12.1

Minerální odpady ze staveb a demoliční odpady

Nebezpečný
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Seznam souhrnných položek
EWC-Stat - Verze 4
Položka
č.

Popis

Nebezpečný odpad/odpad
neklasifikovaný jako
nebezpečný

42

12.2, 12.3, 12.5

Ostatní minerální odpady

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

43

12.2, 12.3, 12.5

Ostatní minerální odpady

Nebezpečný

44

12.4

Odpad ze spalování

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

45

12.4

Odpad ze spalování

Nebezpečný

46

12.6

Zeminy

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

47

12.6

Zeminy

Nebezpečný

48

12.7

Vytěžená hlušina

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

49

12.7

Vytěžená hlušina

Nebezpečný

50

12.8, 13

Minerální odpady ze zpracování odpadů a
stabilizovaný odpad

Neklasifikovaný jako
nebezpečný

51

12.8, 13

Minerální odpady ze zpracování odpadů a
stabilizovaný odpad

Nebezpečný

ODDÍL 3
Charakteristiky
Vypracují se statistiky pro tyto charakteristiky a položky:
1. Množství odpadu vznikající pro každou kategorii odpadu, uvedenou v oddílu 2 odst. 1 a pro každou činnost
produkující odpad, uvedenou v oddíle 8 bodě 1.
2. Počet obyvatel obsluhovaných systémem sběru směsného odpadu z domácností a podobného odpadu.
ODDÍL 4
Jednotka pro předložení zprávy
1. Jednotkou pro předložení zprávy pro všechny kategorie odpadů je 1 tuna (běžného) nevysušeného odpadu, kromě
kategorií odpadů „kaly z průmyslových odpadních vod“, „obecné kaly“, „kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu“
a „vytěžená hlušina“, pro které je jednotkou pro předložení zprávy 1 tuna sušiny.
2. Jednotkou pro předložení zprávy pro charakteristiky uvedené v oddíle 3 bodě 2 je procento z počtu obsluhovaných
obyvatel.
ODDÍL 5
První referenční rok a periodicita
1. Prvním referenčním rokem je druhý kalendářní rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.
2. Prvním referenčním rokem pro statistiku odpadů založenou na tomto přezkumu je rok 2010.
3. Členské státy poskytují údaje za každý druhý rok po prvním referenčním roce.
ODDÍL 6
Přenos výsledků do Eurostatu
Výsledky musí být přeneseny do 18 měsíců od konce referenčního roku.

CS

L 253/6

Úřední věstník Evropské unie

ODDÍL 7
Zpráva o rozsahu a kvalitě statistických údajů
1. U každé položky uvedené v oddíle 8 (činnosti a domácnosti) uvedou členské státy procento, v jakém sestavené
statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Minimální požadavek na rozsah údajů určí Komise. Tato
opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.

2. Členské státy předloží zprávu o kvalitě uvádějící stupeň přesnosti získaných údajů. Bude uveden popis odhadů,
souhrnných hodnot nebo výjimek a způsobu, jakým tyto postupy ovlivňují rozložení kategorií odpadů uvedených
v oddíle 2 bodě 1 podle ekonomických činností a domácností, jak uvádí oddíl 8.

3. Komise zahrne zprávy o rozsahu a kvalitě do zprávy stanovené v článku 8 tohoto nařízení.

ODDÍL 8
Zpracování výsledků
1.

Výsledky u charakteristik stanovených v oddíle 3 bodě 1 se musí sestavit pro:

1.1. tyto položky, jak jsou popsány v NACE Rev. 2:

Položka č.

Popis

1

Sekce A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2

Sekce B

Těžba a dobývání

3

Oddíl 10

Výroba potravinářských výrobků

Oddíl 11

Výroba nápojů

Oddíl 12

Výroba tabákových výrobků

Oddíl 13

Výroba textilií

Oddíl 14

Výroba oděvů

Oddíl 15

Výroba usní a souvisejících výrobků

5

Oddíl 16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba
proutěných a slaměných výrobků

6

Oddíl 17

Výroba papíru a výrobků z papíru

Oddíl 18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

7

Oddíl 19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

8

Oddíl 20

Výroba chemických látek a chemických přípravků

Oddíl 21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

Oddíl 22

Výroba pryžových a plastových výrobků

9

Oddíl 23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

10

Oddíl 24

Výroba základních kovů

Oddíl 25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení

4

28.9.2010

28.9.2010
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Položka č.

11

Popis

Oddíl 26

Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení

Oddíl 27

Výroba elektrických zařízení

Oddíl 28

Výroba strojů a zařízení j. n.

Oddíl 29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Oddíl 30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

Oddíl 31

Výroba nábytku

Oddíl 32

Ostatní zpracovatelský průmysl

Oddíl 33

Opravy a instalace strojů a zařízení

13

Sekce D

Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

14

Oddíl 36

Shromažďování, úprava a rozvod vody

Oddíl 37

Činnosti související s odpadními vodami

Oddíl 39

Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

15

Oddíl 38

Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití

16

Sekce F

Stavebnictví

12

Služby:

17

18

Sekce G, kromě
třídy 46.77

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Sekce H

Doprava a skladování

Sekce I

Ubytování, stravování a pohostinství

Sekce J

Informační a komunikační činnosti

Sekce K

Peněžnictví a pojišťovnictví

Sekce L

Činnosti v oblasti nemovitostí

Sekce M

Odborné, vědecké a technické činnosti

Sekce N

Administrativní a podpůrné činnosti

Sekce O

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Sekce P

Vzdělávání

Sekce Q

Zdravotní a sociální péče

Sekce R

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

Sekce S

Ostatní činnosti

Sekce T

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu; činnosti domácností
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

Sekce U

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Třída 46.77

Velkoobchod s odpadem a šrotem
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1.2. Domácnosti

Položka č.

19

2.

Popis

Odpad z domácností

Pro ekonomické činnosti jsou statistickými jednotkami místní jednotky nebo jednotky podle druhu činností dle
definice v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 (1), v souladu se statistickým systémem každého členského státu.
Ve zprávě o kvalitě, která má být vypracována podle oddílu 7, by měl být obsažen popis toho, jak zvolená statistická
jednotka ovlivňuje rozčlenění údajů podle skupin NACE Rev. 2.

___________
(1) Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 2.

PŘÍLOHA II
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ
ODDÍL 1
Rozsah
1. Statistiky musejí být sestaveny pro všechna zařízení na využití a odstraňování odpadů, která provozují kteroukoli
činnost uvedenou v oddíle 8 bodě 2 a která náleží k ekonomickým činnostem nebo jsou jejich součástí podle skupin
nomenklatury NACE Rev. 2 uvedených v příloze I oddíle 8 bodě 1.1.
2. Tato příloha nezahrnuje zařízení, u nichž je zpracování odpadu omezeno na recyklaci odpadu na místě, kde odpad
vznikl.
ODDÍL 2
Kategorie odpadu
Kategorie odpadu, pro něž je u jednotlivých způsobů využití či odstranění uvedených v oddíle 8 bodě 2 třeba vypracovat
statistiky, jsou kategorie zmíněné v příloze I oddíle 2 bodě. 1.
ODDÍL 3
Charakteristiky
Vypracují se statistiky pro tyto charakteristiky a položky:
Regionální
úroveň

Položka

Popis

1

Množství zpracovaného odpadu pro každou kategorii odpadu uvedenou v oddíle 2 a pro
každou položku činností odstraňování a dalšího využívání odpadu uvedenou v oddíle 8 bodě
2, kromě recyklace odpadů na místě, kde odpad vznikl.

Vnitrostátní

2

Počet a kapacita zařízení pro položku 4 oddílu 8 bodu. 2, rozepsaných podle toho, zda se
jedná o:
a) nebezpečný odpad, b) odpad neklasifikovaný jako nebezpečný, c) inertní odpad.

Vnitrostátní

3

Počet uzavřených zařízení pro položku 4 oddílu 8 bodu 2 (kam se již odpad neukládá) od
posledního referenčního roku, rozepsaných podle toho, zda se jedná o:
a) nebezpečný odpad, b) odpad neklasifikovaný jako nebezpečný, c) inertní odpad.

Vnitrostátní
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28.9.2010

Úřední věstník Evropské unie

L 253/9

Regionální
úroveň

Položka

Popis

4

Počet zařízení pro činnosti odstraňování a další využívání odpadu, uvedené v oddíle 8 bodě 2,
kromě položky 5.

NUTS 2

5

Počet zařízení pro činnosti odstraňování a další využívání odpadu, uvedené v oddíle 8 bodě 2,
kromě položek 3 a 5.

NUTS 2

ODDÍL 4
Jednotka pro předložení zprávy
Jednotkou pro předložení zprávy pro všechny kategorie odpadů je 1 tuna (běžného) nevysušeného odpadu, kromě
kategorií odpadů „kaly z průmyslových odpadních vod“, „obecné kaly“, „kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu“
a „vytěžená hlušina“, pro které je jednotkou pro předložení zprávy 1 tuna sušiny.
ODDÍL 5
První referenční rok a periodicita
1. Prvním referenčním rokem je druhý kalendářní rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.
2. Prvním referenčním rokem pro statistiku odpadů založenou na tomto přezkumu je rok 2010.
3. Členské státy poskytují údaje za každý druhý rok po prvním referenčním roce za zařízení uvedená v oddíle 8 bodě 2.
ODDÍL 6
Přenos výsledků do Eurostatu
Výsledky musí být přeneseny do 18 měsíců od konce referenčního roku.
ODDÍL 7
Zpráva o rozsahu a kvalitě statistických údajů
1. U každé charakteristiky uvedené v oddíle 3 a u každé položky v druzích činností uvedených v oddíle 8 bodě 2 uvedou
členské státy procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Minimální požadavek
na rozsah údajů určí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho
doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.
2. Pro charakteristiky uvedené v oddíle 3 členské státy předloží zprávu o kvalitě s uvedením stupně přesnosti získaných
údajů.
3. Komise zahrne zprávy o rozsahu a kvalitě do zprávy stanovené v článku 8 tohoto nařízení.
ODDÍL 8
Způsoby využití a odstranění odpadu
1. Výsledky se musí sestavit pro každou položku v druzích činností uvedených v oddíle 8 bodě 2, podle charakteristik
uvedených v oddíle 3.
2. Seznam způsobů využívání a odstraňování; kódy jsou odvozeny od kódů v přílohách I a II směrnice 2008/98/ES (1):

Položka
č.

Druhy způsobů využití a odstranění odpadů

Spalování

1

R1

Použití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

2

D10

Spalování na pevnině

(1) Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.
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Položka
č.

Druhy způsobů využití a odstranění odpadů

Využívání odpadu (kromě využití energie)

3a

R2 +

Zpětné získávání/regenerace rozpouštědel

R3 +

Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně
kompostování a dalších biologických transformačních procesů)

R4 +

Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů

R5 +

Recyklace/zpětné získávání jiných anorganických materiálů

R6 +

Regenerace kyselin nebo zásad

R7 +

Využití složek používaných ke snižování znečištění

R8 +

Využití složek katalyzátorů

R9 +

Rafinace olejů nebo jiné opětné použití olejů

R10 +

Úprava půdními procesy, která je přínosem pro zemědělství nebo životní prostředí

R11

Použití odpadů získaných některým ze způsobů R1 až R10
Využití jako zásypový materiál

3b

Odstraňování odpadu

4

5

D1 +

Ukládání na povrch nebo pod úroveň povrchu země (např. skládkování apod.)

D5 +

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěs
něných, uzavřených prostor izolovaných navzájem i od vnějšího prostředí apod.)

D12

Trvalé uložení (např. ukládání kontejnerů v dole apod.)

D2 +

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.)

D3 +

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo jiných
přírodních úložišť apod.)

D4 +

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do
prohlubní, nádrží, lagun apod.)

D6 +

Vypouštění tuhých odpadů do vodních těles, kromě moří a oceánů

D7

Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání do mořského dna

28.9.2010

28.9.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

PŘÍLOHA III
TABULKA EKVIVALENTŮ
uvedená v čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 2150/2002, mezi EWC-Stat Rev. 4 (statistická nomenklatura odpadu zaměřená na hlavní
látky) a evropským seznamem odpadů (LoW) stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES (1)
01 Chemické směsné odpady
01.1 Upotřebená rozpouštědla
01.11 Halogenovaná upotřebená rozpouštědla
1 Nebezpečné
07 01 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 03*

organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

14 06 01*

chlorfluorované uhlovodíky, HCFC, HFC

14 06 02*

ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04*

kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

01.12 Nehalogenovaná upotřebená rozpouštědla
1 Nebezpečné
07 01 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04*

ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

14 06 03*

ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 05*

kaly nebo tuhé odpady obsahující ostatní rozpouštědla

20 01 13*

rozpouštědla

01.2 Kyselé, zásadité nebo solné odpady
01.21 Kyselý odpad
1 Nebezpečné
06 01 01*

kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02*

Kyselina chlorovodíková

06 01 03*

kyselina fluorovodíková

06 01 04*

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

(1) Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.
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06 01 05*

kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06*

ostatní kyseliny

06 07 04*

roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina

08 03 16*

odpadní leptací roztoky

09 01 04*

roztoky ustalovačů

09 01 05*

bělící roztoky a roztoky bělících ustalovačů

10 01 09*

kyselina sírová

11 01 05*

kyselé mořicí roztoky

11 01 06*

kyseliny blíže nespecifikované

16 06 06*

samostatně sbíraný elektrolyt z baterií a akumulátorů

20 01 14*

kyseliny

01.22 Zásaditý odpad
0 Neklasifikované jako nebezpečné
03 03 09

odpadní vápenný kal

11 01 14

odpady z odmašťování neuvedené pod položkou 11 01 13

1 Nebezpečné
05 01 11*

odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

06 02 01*

hydroxid vápenatý

06 02 03*

hydroxid amonný

06 02 04*

hydroxid draselný a sodný

06 02 05*

jiné zásady

09 01 01*

roztoky vodou ředitelných vývojek a aktivátorů

09 01 02*

roztoky vodou ředitelných vývojek ofsetových desek

09 01 03*

roztoky rozpouštědlových vývojek

11 01 07*

alkalické mořicí roztoky

11 01 13*

odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 03 01*

odpady obsahující kyanid

19 11 04*

odpady z čištění paliv pomocí zásad

20 01 15*

alkálie

01.24 Ostatní solné odpady
0 Neklasifikované jako nebezpečné
05 01 16

odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 07 02

odpady obsahující síru

06 03 14

pevné soli a roztoky neuvedené pod položkou 06 03 11 a 06 03 13

06 03 16

oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15

06 06 03

odpady obsahující sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02

11 02 06

odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod položkou 11 02 05
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1 Nebezpečné
06 03 11*

pevné soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13*

pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 15*

oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 04 03*

odpady obsahující arzen

06 04 04*

kaly obsahující rtuť

06 04 05*

odpady obsahující ostatní těžké kovy

06 06 02*

odpady obsahující nebezpečné sulfidy

10 03 08*

solné strusky z druhého tavení

10 04 03*

arzeničnan vápenatý

11 01 08*

kaly z fosfátování

11 02 05*

odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

11 03 02*

jiné odpady

11 05 04*

upotřebené tavidlo

16 09 01*

manganistany, např. manganistan draselný

16 09 02*

chromany, např. chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný

01.3 Použité oleje
01.31 Použité motorové oleje
1 Nebezpečné
13 02 04*

chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05*

nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06*

syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07*

okamžitě biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08*

ostatní motorové, převodové a mazací oleje

01.32 Ostatní použité oleje
1 Nebezpečné
05 01 02*

kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03*

kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04*

kyselé alkylové kaly

05 01 12*

olej obsahující kyseliny

08 03 19*

disperzní olej

08 04 17*

kalafunový olej

12 01 06*

řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07*

řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08*

řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09*

řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10*

syntetické řezné oleje

12 01 12*

upotřebené vosky a tuky
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12 01 18*

kovové kaly (kaly z broušení, honování, lapování a leštění) obsahující olej

12 01 19*

snadno biologicky rozložitelný řezný olej

13 01 04*

chlorované emulze

13 01 05*

nechlorované emulze

13 01 09*

minerální chlorované hydraulické oleje

13 01 10*

minerální nechlorované hydraulické oleje

13 01 11*

syntetické hydraulické oleje

13 01 12*

snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13*

ostatní hydraulické oleje

13 03 06*

minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod položkou 13 03 01

13 03 07*

minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08*

syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09*

snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10*

ostatní izolační a teplonosné oleje

13 05 06*

olej z odlučovačů oleje a vody

20 01 26*

olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25

01.4 Upotřebené chemické katalyzátory
01.41 Upotřebené chemické katalyzátory
0 Neklasifikované jako nebezpečné
16 08 01

upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium,
iridium nebo platinu (kromě položky 16 08 07)

16 08 03

upotřebené katalyzátory obsahující ostatní přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

16 08 04

upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě položky 16 08 07)

1 Nebezpečné
16 08 02*

upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich slouče
niny

16 08 05*

upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06*

upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07*

upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

02 Odpadní chemikálie
02.1 Chemický odpad blíže neurčený
02.11 Agrochemický odpad
0 Neklasifikované jako nebezpečné
02 01 09

agrochemický odpad neuvedený pod položkou 02 01 08

1 Nebezpečné
02 01 08*

agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky

06 13 01*

anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

20 01 19*

pesticidy
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02.12 Nespotřebovaná léčiva
0 Neklasifikované jako nebezpečné
07 05 14

tuhé odpady neuvedené pod položkou 07 05 13

18 01 09

léčiva neuvedená pod položkou 18 01 08

18 02 08

léčiva neuvedená pod položkou 18 02 07

20 01 32

léčiva neuvedená pod položkou 20 01 31

1 Nebezpečné
07 05 13*

tuhé odpady obsahující nebezpečné látky

18 01 08*

cytotoxická a cytostatická léčiva

18 02 07*

cytotoxická a cytostatická léčiva

20 01 31*

cytotoxická a cytostatická léčiva

02.13 Barvy, laky, tiskařské barvy a lepidla
0 Neklasifikované jako nebezpečné
04 02 17

barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16

08 01 12

odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

08 01 14

kaly z barev nebo z laků neuvedené pod položkou 08 01 13

08 01 16

vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 15

08 01 18

odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod položkou 08 01 17

08 01 20

vodné suspenze obsahující ostatní barvy nebo laky neuvedené pod položkou
08 01 19

08 02 01

odpadní práškové nátěrové hmoty

08 03 07

vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08

vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

08 03 13

odpadní tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 12

08 03 15

kaly obsahující tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 14

08 03 18

odpadní tiskařský toner neuvedený pod položkou 08 03 17

08 04 10

odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

08 04 12

kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 11

08 04 14

vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod položkou
08 04 13

08 04 16

vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod
položkou 08 04 15

20 01 28

barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod položkou 20 01 27

1 Nebezpečné
04 02 16*

barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

08 01 11*

odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 13*

kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky

08 01 15*

vodné kaly obsahující barvy nebo laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
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08 01 17*

odpad z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla a jiné
nebezpečné látky

08 01 19*

vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel
nebo jiných nebezpečných látek

08 03 12*

odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 14*

kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 17*

odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 04 09*

odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebez
pečné látky

08 04 11*

kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

08 04 13*

vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouš
tědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 15*

vodný kapalný odpad obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými
rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

20 01 27*

barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

02.14 Ostatní odpadní chemikálie
0 Neklasifikované jako nebezpečné
02 07 03

odpad z chemického zpracování

03 02 99

činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

04 01 09

odpad z úpravy a apretace

04 02 15

odpad z apretace neuvedený pod položkou 04 02 14

07 02 15

odpady přísad neuvedené pod položkou 07 02 14

07 02 17

odpady obsahující silikony neuvedené pod položkou 07 02 16

10 09 16

odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 09 15

10 10 14

odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 10 13

10 10 16

odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 10 15

16 01 15

nemrznoucí kapaliny neuvedené pod položkou 16 01 14

16 05 05

plyny v tlakových nádobách neuvedené pod položkou 16 05 04

18 01 07

chemikálie neuvedené pod položkou 18 01 06

18 02 06

chemikálie neuvedené pod položkou 18 02 05

20 01 30

detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29

1 Nebezpečné
03 02 01*

nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02*

chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03*

organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04*

anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05*

ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

04 02 14*

odpad z apretace obsahující organická rozpouštědla

05 07 01*

kaly obsahující rtuť

06 08 02*

odpad obsahující nebezpečné chlorosilany

06 10 02*

odpad obsahující nebezpečné látky
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07 02 14*

odpady přísad obsahující nebezpečné látky

07 02 16*

odpady obsahující nebezpečné silikony

07 04 13*

tuhý odpad obsahující nebezpečné látky

08 01 21*

odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 05 01*

odpadní isokyanáty

10 09 13*

odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 09 15*

odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 10 13*

odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 10 15*

odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

11 01 16*

nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98*

ostatní odpad obsahující nebezpečné látky

16 01 13*

brzdové kapaliny

16 01 14*

nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 05 04*

plyny ve vysokotlakých válcích (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 09 03*

peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04*

oxidační látky jinak blíže neurčené

18 01 06*

chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 05*

chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

20 01 17*

fotochemická činidla

20 01 29*

detergenty obsahující nebezpečné látky

02.2 Nepoužité výbušniny
02.21 Odpadní výbušniny a pyrotechnické výrobky
1 Nebezpečné
16 04 02*

odpad ze zábavní pyrotechniky

16 04 03*

jiné odpadní výbušniny

02.22 Odpadní munice
1 Nebezpečné
16 04 01*

odpadní munice

02.3 Směsný chemický odpad
02.31 Drobný směsný chemický odpad
0 Neklasifikované jako nebezpečné
16 05 09

vyřazené chemikálie neuvedené pod položkou 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

1 Nebezpečné
16 05 06*

laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
včetně směsí laboratorních chemikálií

16 05 07*

vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky
obsahující

16 05 08*

vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsa
hující

02.33 Obaly znečištěné nebezpečnými látkami
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1 Nebezpečné
15 01 10*

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

03 Ostatní chemické odpady
03.1 Chemická depozita a rezidua
03.11 Dehty a uhelný odpad
0 Neklasifikované jako nebezpečné
05 01 17

asfalt

06 13 03

saze z ropných surovin nebo plynu

10 01 25

odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 03 02

odpadní anody

10 03 18

odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 03 17

10 08 13

odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 08 12

10 08 14

anodový odpad

11 02 03

odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

20 01 41

odpady z čištění komínů

1 Nebezpečné
05 01 07*

kyselé dehty

05 01 08*

jiné dehty

05 06 01*

kyselé dehty

05 06 03*

jiné dehty

06 13 05*

saze

10 03 17*

odpady obsahující dehet z výroby anod

10 08 12*

odpady obsahující dehet z výroby anod

19 11 02*

kyselé dehty

03.12 Kaly emulzí oleje / vody
1 Nebezpečné
05 01 06*

kaly z provozoven, zařízení a údržbářské činnosti

13 04 01*

oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02*

oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03*

oleje ze dna ostatních lodí

13 05 01*

tuhý podíl z odlučovačů oleje a vody

13 05 02*

kaly z odlučovačů oleje a vody

13 05 03*

kaly z lapačů nečistot

13 05 07*

zaolejovaná voda z odlučovačů oleje a vody

13 05 08*

směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje a vody

13 07 01*

topný olej a motorová nafta

13 07 02*

motorový benzín

13 07 03*

jiná paliva (včetně směsí)
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13 08 01*

odsolené kaly nebo emulze

13 08 02*

jiné emulze

13 08 99*

odpady jinak blíže neurčené

16 07 09*

odpady obsahující jiné nebezpečné látky

19 02 07*

olej a koncentráty ze separace

03.13 Chemické reakční zbytky
0 Neklasifikované jako nebezpečné
03 03 02

kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

04 01 04

činící břečka obsahující chrom

04 01 05

činící břečka neobsahující chrom

11 01 12

oplachové vody neuvedené pod položkou 11 01 11

1 Nebezpečné
04 01 03*

odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

06 07 03*

kaly síranu barnatého obsahující rtuť

07 01 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

07 01 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

07 02 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

07 02 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

07 03 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

07 03 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

07 04 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

07 04 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

07 05 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

07 05 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

07 06 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

07 07 01*

vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

07 07 07*

halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08*

ostatní destilační a reakční zbytky

09 01 13*

odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou
09 01 06

11 01 11*

oplachové vody obsahující nebezpečné látky
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03.14 Upotřebené filtrační a absorpční materiály
0 Neklasifikované jako nebezpečné
15 02 03

absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
položkou 15 02 02

19 09 03

kaly z dekarbonizace

19 09 04

upotřebené aktivní uhlí

19 09 05

nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06

roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

1 Nebezpečné
05 01 15*

upotřebené filtrační hlinky

06 07 02*

aktivní uhlí z výroby chloru

06 13 02*

upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02)

07 01 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 01 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 09*

halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10*

ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

11 01 15*

výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující
nebezpečné látky

15 02 02*

absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených)
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

19 01 10*

upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 08 06*

nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07*

roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08*

odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 11 01*

upotřebené filtrační hlinky

03.2 Kaly z průmyslových odpadních vod
03.21 Kaly ze zpracování a čištění průmyslových odpadních vod
0 Neklasifikované jako nebezpečné
03 03 05

kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 10

výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně
a povrchové vrstvy
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04 01 06

kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku

04 01 07

kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku

04 02 20

ostatní kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku neuvedené pod položkou
04 02 19

05 01 10

ostatní kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku neuvedené pod položkou
05 01 09

05 01 14

odpad z chladicích kolon

05 06 04

odpad z chladicích kolon

06 05 03

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod
položkou 06 05 02

07 01 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod
položkou 07 01 11

07 02 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod
položkou 07 02 11

07 03 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod
položkou 07 03 11

07 04 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod
položkou 07 04 11

07 05 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod
položkou 07 05 11

07 06 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod
položkou 07 06 11

07 07 12

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod
položkou 07 07 11

10 01 21

ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod
položkou 10 01 20

10 01 23

vodné kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod
položkou 10 01 22

10 01 26

odpad z čištění chladicí vody

10 02 12

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 02 11

10 02 15

ostatní kaly a filtrační koláče

10 03 28

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 03 27

10 04 10

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 04 09

10 05 09

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 05 08

10 06 10

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 06 09

10 07 08

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 07 07

10 08 20

odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 08 19

10 11 20

tuhý odpad ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedený pod
položkou 10 11 19

10 12 13

kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku

11 01 10

ostatní kaly a filtrační koláče neuvedené pod položkou 11 01 09

12 01 15

kaly z obrábění neuvedené pod položkou 12 01 14

16 10 02

vodné kapalné odpady neuvedené pod položkou 16 10 01

16 10 04

vodné koncentráty neuvedené pod položkou 16 10 03

19 08 12

kaly z biologického čištění průmyslové odpadní vody neuvedené pod položkou
19 08 11

19 08 14

kaly z jiného čištění průmyslové odpadní vody neuvedené pod položkou 19 08 13

19 13 04

kaly ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 03

19 13 06

kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod položkou 19 13 05

19 13 08

jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod položkou 19 13 07
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1 Nebezpečné
04 02 19*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

05 01 09*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

06 05 02*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

07 01 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

07 02 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

07 03 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

07 04 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

07 05 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

07 06 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

07 07 11*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

10 01 20*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

10 01 22*

vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 11 19*

tuhý odpad z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

11 01 09*

kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 02 07*

ostatní odpad obsahující nebezpečné látky

12 01 14*

kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

16 10 01*

vodný kapalný odpad obsahující nebezpečné látky

16 10 03*

vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

19 08 11*

kaly obsahující nebezpečné látky z biologického čištění průmyslové odpadní vody

19 08 13*

kaly obsahující nebezpečné látky z jiného čištění průmyslové odpadní vody

19 13 03*

kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 05*

kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 07*

vodný kapalný odpad a koncentráty ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné
látky

03.22 Kaly obsahující uhlovodíky
1 Nebezpečné
01 05 05*

vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

10 02 11*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 03 27*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 04 09*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 05 08*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 06 09*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 07 07*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 08 19*

odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

12 03 01*

prací vody
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12 03 02*

odpad z odmašťování vodní parou

16 07 08*

odpad obsahující ropné látky

19 08 10*

směs tuků a olejů z odlučovačů olejů a vody neuvedená pod položkou 19 08 09

19 11 03*

vodné kapalné odpady

03.3 Kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu
03.3

Kaly a tekuté odpady ze zpracování odpadu
0 Neklasifikované jako nebezpečné
19 02 06

kaly z fyzikálního a chemického zpracování neuvedené pod položkou 19 02 05

19 04 04

vodný kapalný odpad z ochlazování vitrifikovaného odpadu

19 06 03

extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05

extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06

produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 07 03

průsaková voda ze skládek neuvedená pod položkou 19 07 02

19 11 06

kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou
19 11 05

1 Nebezpečné
19 02 05*

kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 08*

tekutý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky

19 02 11*

ostatní odpad obsahující nebezpečné látky

19 07 02*

průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 11 05*

kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky

05 Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad
05.1 Infekční odpad ze zdravotnictví a veterinární péče
05.11 Infekční odpad ze zdravotnictví
1 Nebezpečné
18 01 03*

odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce

05.12 Infekční odpad z veterinární péče
1 Nebezpečné
18 02 02*

odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce

05.2 Neinfekční odpad ze zdravotnictví a veterinární péče
05.21 Neinfekční odpad ze zdravotnictví
0 Neklasifikované jako nebezpečné
18 01 01

ostré předměty (kromě položky 18 01 03)

18 01 02

části těla a orgány včetně krevních sáčků a krevních konzerv (kromě položky
18 01 03)

18 01 04

odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, ložní prádlo, oděvy na jedno použití,
dětské pleny)
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05.22 Neinfekční odpad z veterinární péče
0 Neklasifikované jako nebezpečné
18 02 01

ostré předměty (kromě položky 18 02 02)

18 02 03

odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce

06 Kovový odpad
06.1 Železný kovový odpad
06.11 Železný kovový odpad a šrot
0 Neklasifikované jako nebezpečné
10 02 10

okuje z válcování

10 12 06

vyřazené formy

12 01 01

piliny a třísky železných kovů

12 01 02

úlet a ostatní částice železných kovů

16 01 17

železné kovy

17 04 05

železo a ocel

19 01 02

železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

19 10 01

železný a ocelový odpad

19 12 02

železné kovy

06.1 Železný kovový odpad
06.23 Ostatní hliníkové odpady
0 Neklasifikované jako nebezpečné
17 04 02

hliník

06.24 Odpad z mědi
0 Neklasifikované jako nebezpečné
17 04 01

měď, bronz, mosaz

06.25 Odpad z olova
0 Neklasifikované jako nebezpečné
17 04 03

olovo

06.26 Odpad z jiných kovů
0 Neklasifikované jako nebezpečné
11 05 01

tvrdý zinek

12 01 03

piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04

úlet a ostatní částice železných kovů

16 01 18

neželezné kovy

17 04 04

zinek

17 04 06

cín

17 04 11

kabely neuvedené pod položkou 17 04 10

19 10 02

neželezný odpad

19 12 03

neželezné kovy
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06.3 Kovový odpad, směsný železný a neželezný odpad
06.31 Směsné kovové obaly
0 Neklasifikované jako nebezpečné
15 01 04

kovové obaly

06.32 Ostatní směsný kovový odpad
0 Neklasifikované jako nebezpečné
02 01 10

odpadní kovy

17 04 07

směsné kovy

20 01 40

kovy

07 Nekovový odpad
07.1 Skleněný odpad
07.11 Skleněné obaly
0 Neklasifikované jako nebezpečné
15 01 07

skleněné obaly

07.12 Ostatní skleněný odpad
0 Neklasifikované jako nebezpečné
10 11 12

odpadní sklo neuvedené pod položkou 10 11 11

16 01 20

sklo

17 02 02

sklo

19 12 05

sklo

20 01 02

sklo

1 Nebezpečné
10 11 11*

odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např.
z obrazovek)

07.2 Odpad z papíru a lepenky
07.21 Odpadní papírové a lepenkové obaly
0 Neklasifikované jako nebezpečné
15 01 01

papírové a lepenkové obaly

07.23 Ostatní odpad z papíru a lepenky
0 Neklasifikované jako nebezpečné
19 12 01

papír a lepenka

20 01 01

papír a lepenka

07.3 Pryžový odpad
07.31 Použité pneumatiky
0 Neklasifikované jako nebezpečné
16 01 03

pneumatiky s ukončenou životností

07.4 Odpadní plasty
07.41 Odpadní plastové obaly
0 Neklasifikované jako nebezpečné
15 01 02

plastové obaly
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07.42 Ostatní odpadní plasty
0 Neklasifikované jako nebezpečné
02 01 04

odpadní plasty (kromě obalů)

07 02 13

odpadní plasty

12 01 05

plastové hobliny a třísky

16 01 19

plasty

17 02 03

plasty

19 12 04

plasty a pryž

20 01 39

plasty

07.5 Odpad ze dřeva
07.51 Dřevěné obaly
0 Neklasifikované jako nebezpečné
15 01 03

dřevěné obaly

07.52 Piliny a hobliny ze soustružení
0 Neklasifikované jako nebezpečné
03 01 05

piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod
položkou 03 01 04

1 Nebezpečné
03 01 04*

piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebez
pečné látky

07.53 Ostatní odpad ze dřeva
0 Neklasifikované jako nebezpečné
03 01 01

odpadní kůra a korek

03 03 01

odpadní kůra a dřevo

17 02 01

dřevo

19 12 07

dřevo neuvedené pod položkou 19 12 06

20 01 38

dřevo neuvedené pod položkou 20 01 37

1 Nebezpečné
19 12 06*

dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 37*

dřevo obsahující nebezpečné látky

07.6 Textilní odpad
07.61 Obnošené oděvy
0 Neklasifikované jako nebezpečné
20 01 10

oděvy

07.62 Různé textilní odpady
0 Neklasifikované jako nebezpečné
04 02 09

odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10

organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 21

odpad z nezpracovaných textilních vláken
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04 02 22

odpad ze zpracovaných textilních vláken

15 01 09

textilní obaly

19 12 08

textilní materiály

20 01 11

textilní materiály

07.63 Odpady z kožedělné a kožešnické výroby
0 Neklasifikované jako nebezpečné
04 01 01

odpadní klihovka a štípenka

04 01 02

odpad z loužení

04 01 08

odpad z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující
chrom

07.7 Odpad obsahující PCB
07.71 Oleje obsahující PCB
1 Nebezpečné
13 01 01*

hydraulické oleje obsahující PCB

13 03 01*

izolační a teplonosné oleje a jiné kapaliny obsahující PCB

07.72 Zařízení obsahující nebo znečištěné PCB
1 Nebezpečné
16 01 09*

součásti obsahující PCB

16 02 09*

transformátory a kondenzátory obsahující PCB

16 02 10*

vyřazená zařízení obsahující PCB nebo PCB znečištěná neuvedená pod položkou
16 02 09

07.73 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
1 Nebezpečné
17 09 02*

stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB,
podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB,
kondenzátory obsahující PCB)

08 Vyřazené zařízení
08.1 Vyřazená vozidla
08.12 Jiná vyřazená vozidla
0 Neklasifikované jako nebezpečné
16 01 06

vozidla s ukončenou životností neobsahující kapaliny a jiné nebezpečné složky

1 Nebezpečné
16 01 04*

vozidla s ukončenou životností

08.2 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
08.21 Vyřazené velké zařízení domácností
1 Nebezpečné
16 02 11*

vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC, HFC

20 01 23*

vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků

08.23 Ostatní vyřazené elektrické a elektronické zařízení
0 Neklasifikované jako nebezpečné
09 01 10

fotoaparáty na jedno použití bez baterií
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09 01 12

fotoaparáty na jedno použití s bateriemi neuvedené pod položkou 09 01 11

16 02 14

vyřazené zařízení neuvedené pod položkami 16 02 09 až 16 02 13

20 01 36

vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod položkami 20 01 21, 20
01 23 a 20 01 35

1 Nebezpečné
09 01 11*

fotoaparáty na jedno použití s bateriemi uvedené pod položkou 16 06 01, 16 06 02
nebo 16 06 03

16 02 13*

vyřazené zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 16 02 09
až 16 02 12

20 01 35*

vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené
pod položkami 20 01 21 a 20 01 23

08.4 Vyřazené součásti strojů a zařízení
08.41 Odpadní baterie a akumulátory
0 Neklasifikované jako nebezpečné
16 06 04

alkalické baterie (kromě položky 16 06 03)

16 06 05

ostatní baterie a akumulátory

20 01 34

baterie a akumulátory neuvedené pod položkou 20 01 33

1 Nebezpečné
16 06 01*

olověné akumulátory

16 06 02*

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03*

baterie obsahující rtuť

20 01 33*

baterie a akumulátory uvedené pod položkami 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
a směsi baterií a akumulátorů obsahující tyto baterie

08.43 Ostatní vyřazené součásti strojů a zařízení
0 Neklasifikované jako nebezpečné
16 01 12

brzdové destičky neuvedené pod položkou 16 01 11

16 01 16

nádrže na zkapalněný plyn

16 01 22

součásti jinak blíže neurčené

16 02 16

ostatní součásti odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod položkou 16 02 15

1 Nebezpečné
16 01 07*

olejové filtry

16 01 08*

součásti obsahující rtuť

16 01 10*

výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 21*

nebezpečné součásti neuvedené pod položkami 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13
a 16 01 14

16 02 15*

nebezpečné součásti odstraněné z vyřazených zařízení

20 01 21*

zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť

09 Odpady živočišného a rostlinného původu
09.1 Odpady živočišného původu a směsný potravinářský odpad
09.11 Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty
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0 Neklasifikované jako nebezpečné
02 01 02

odpad z živočišných tkání

02 02 01

kaly z praní a z čištění

02 02 02

odpad z živočišných tkání

02 02 03

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 01

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

09.12 Směsné odpadní potravinářské přípravky a produkty
0 Neklasifikované jako nebezpečné
02 03 02

odpad z konzervačních činidel

02 06 02

odpad z konzervačních činidel

19 08 09

směs tuků a olejů z odlučovače olejů obsahující pouze jedlý olej a tuk

20 01 08

biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 25

jedlý olej a tuk

09.2 Odpady rostlinného původu
09.21 Odpady z porostů
0 Neklasifikované jako nebezpečné
02 01 07

odpady z lesnictví

20 02 01

biologicky rozložitelný odpad

09.22 Rostlinné odpadní potravinářské přípravky a produkty
0 Neklasifikované jako nebezpečné
02 01 01

kaly z praní a z čištění

02 01 03

odpad z rostlinných pletiv

02 03 01

kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 03

odpad z extrakce rozpouštědly

02 03 04

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 01

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 01

odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

odpad z destilace lihovin

02 07 04

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

09.3 Zvířecí trus, moč a hnůj
09.31 Kaly a hnůj
0 Neklasifikované jako nebezpečné
02 01 06

zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované
odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

10 Směsné odpady
10.1 Odpad z domácností a podobné odpady
10.11 Odpad z domácností
0 Neklasifikované jako nebezpečné
20 03 01

směsný komunální odpad
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20 03 02

odpad z tržišť

20 03 07

objemný odpad

20 03 99

komunální odpady jinak blíže neurčené

10.12 Odpad z čištění ulic
0 Neklasifikované jako nebezpečné
20 03 03

uliční smetky

10.2 Směsné a nerozlišené materiály
10.21 Směsné obaly
0 Neklasifikované jako nebezpečné
15 01 05

kompozitní obaly

15 01 06

směsné obaly

10.22 Ostatní směsné a nerozlišené materiály
0 Neklasifikované jako nebezpečné
01 03 99

odpady jinak blíže neurčené

01 04 99

odpady jinak blíže neurčené

01 05 99

odpady jinak blíže neurčené

02 01 99

odpady jinak blíže neurčené

02 02 99

odpady jinak blíže neurčené

02 03 99

odpady jinak blíže neurčené

02 04 99

odpady jinak blíže neurčené

02 05 99

odpady jinak blíže neurčené

02 06 99

odpady jinak blíže neurčené

02 07 99

odpady jinak blíže neurčené

03 01 99

odpady jinak blíže neurčené

03 03 07

výměty z recyklace papíru a lepenky

03 03 08

odpad ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 99

odpady jinak blíže neurčené

04 01 99

odpady jinak blíže neurčené

04 02 99

odpady jinak blíže neurčené

05 01 99

odpady jinak blíže neurčené

05 06 99

odpady jinak blíže neurčené

05 07 99

odpady jinak blíže neurčené

06 01 99

odpady jinak blíže neurčené

06 02 99

odpady jinak blíže neurčené

06 03 99

odpady jinak blíže neurčené

06 04 99

odpady jinak blíže neurčené

06 06 99

odpady jinak blíže neurčené

06 07 99

odpady jinak blíže neurčené

06 08 99

odpady jinak blíže neurčené
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06 09 99

odpady jinak blíže neurčené

06 10 99

odpady jinak blíže neurčené

06 11 99

odpady jinak blíže neurčené

06 13 99

odpady jinak blíže neurčené

07 01 99

odpady jinak blíže neurčené

07 02 99

odpady jinak blíže neurčené

07 03 99

odpady jinak blíže neurčené

07 04 99

odpady jinak blíže neurčené

07 05 99

odpady jinak blíže neurčené

07 06 99

odpady jinak blíže neurčené

07 07 99

odpady jinak blíže neurčené

08 01 99

odpady jinak blíže neurčené

08 02 99

odpady jinak blíže neurčené

08 03 99

odpady jinak blíže neurčené

08 04 99

odpady jinak blíže neurčené

09 01 07

fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08

fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 99

odpady jinak blíže neurčené

10 01 99

odpady jinak blíže neurčené

10 02 99

odpady jinak blíže neurčené

10 03 99

odpady jinak blíže neurčené

10 04 99

odpady jinak blíže neurčené

10 05 99

odpady jinak blíže neurčené

10 06 99

odpady jinak blíže neurčené

10 07 99

odpady jinak blíže neurčené

10 08 99

odpady jinak blíže neurčené

10 09 99

odpady jinak blíže neurčené

10 10 99

odpady jinak blíže neurčené

10 11 99

odpady jinak blíže neurčené

10 12 99

odpady jinak blíže neurčené

10 13 99

odpady jinak blíže neurčené

11 01 99

odpady jinak blíže neurčené

11 02 99

odpady jinak blíže neurčené

11 05 99

odpady jinak blíže neurčené

12 01 13

odpady ze svařování

12 01 99

odpady jinak blíže neurčené

16 01 99

odpady jinak blíže neurčené

16 03 04

anorganické odpady neuvedené pod položkou 16 03 03
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16 03 06

organické odpady neuvedené pod položkou 16 03 05

16 07 99

odpady jinak blíže neurčené

19 01 99

odpady jinak blíže neurčené

19 02 99

odpady jinak blíže neurčené

19 05 99

odpady jinak blíže neurčené

19 06 99

odpady jinak blíže neurčené

19 08 01

shrabky z česlí

19 08 99

odpady jinak blíže neurčené

19 09 99

odpady jinak blíže neurčené

19 11 99

odpady jinak blíže neurčené

20 01 99

ostatní frakce jinak blíže neurčené

1 Nebezpečné
09 01 06*

odpad obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

16 03 03*

anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 05*

organické odpady obsahující nebezpečné látky

17 04 09*

kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10*

kabely obsahující ropné látky, dehet a jiné nebezpečné látky

18 01 10*

odpadní amalgám ze stomatologické péče

10.3 Zbytky z třídění
10.32 Ostatní zbytky z třídění
0 Neklasifikované jako nebezpečné
19 02 03

předběžně upravené směsi složené pouze z odpadů neklasifikovaných jako nebez
pečné

19 02 10

spalitelné odpady neuvedené pod položkami 19 02 08 a 19 02 09

19 05 01

nekompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02

nekompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

19 05 03

kompost jinak blíže neurčený

19 10 04

odletky – lehká frakce neuvedená pod položkou 19 10 03

19 10 06

jiné frakce neuvedené pod položkou 19 10 05

19 12 10

spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 12

jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod
položkou 19 12 11

1 Nebezpečné
19 02 04*

předběžně upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako
nebezpečný

19 02 09*

tuhý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky

19 04 03*

nevitrifikovaná tuhá fáze

19 10 03*

lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 05*

jiné frakce obsahující nebezpečné látky

19 12 11*

jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího
nebezpečné látky
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11 Obecné kaly
11.1 Kaly z čištění odpadních vod
11.11 Kaly z čištění kanalizačních odpadních vod
0 Neklasifikované jako nebezpečné
19 08 05

kaly z čištění městské odpadní vody

11.12 Biologicky rozložitelné kaly z čištění ostatních odpadních vod
0 Neklasifikované jako nebezpečné
02 02 04

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 05

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 03

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 02

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 03

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 05

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

03 03 11

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou
03 03 10

11.2 Kaly z čištění pitné a užitkové vody
11.21 Kaly z čištění pitné a užitkové vody
0 Neklasifikované jako nebezpečné
05 01 13

kaly z napájecí vody pro kotle

19 09 02

kaly z čiření vody

11.4 Obsah žump
11.41 Obsah žump
0 Neklasifikované jako nebezpečné
20 03 04

kal ze septiků a žump

20 03 06

odpad z čištění kanalizace

12 Minerální odpady
12.1 Stavební a demoliční odpady
12.11 Odpadní beton, cihly a sádra
0 Neklasifikované jako nebezpečné
17 01 01

beton

17 01 02

cihly

17 01 03

tašky a keramické výrobky

17 01 07

směsi betonu, cihle, tašek a keramických výrobků neuvedené pod položkou 17 01 06

17 05 08

štěrk ze železničního svršku neuvedený pod položkou 17 05 07

17 08 02

stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod položkou 17 08 01

1 Nebezpečné
17 01 06*

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky

17 05 07*

štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 08 01*

stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
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12.12 Odpadní uhlovodíkový materiál pro povrch vozovek
0 Neklasifikované jako nebezpečné
17 03 02

asfaltové směsi neuvedené pod položkou 17 03 01

1 Nebezpečné
17 03 01*

asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 03*

dehet a výrobky z dehtu

12.13 Směsné stavební odpady
0 Neklasifikované jako nebezpečné
17 06 04

izolační materiály neuvedené pod položkou 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04

směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod položkami 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03

1 Nebezpečné
17 02 04*

sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečiš
těné

17 06 03*

ostatní izolační materiály obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami
znečištěné

17 09 01*

stavební a demoliční odpad obsahující rtuť

17 09 03*

ostatní stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky

12.2 Odpadní azbest
12.21 Odpadní azbest
1 Nebezpečné
06 07 01*

odpad obsahující azbest z elektrolýzy

06 13 04*

odpad ze zpracování azbestu

10 13 09*

odpad z výroby azbestocementu obsahující azbest

15 01 11*

kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázd
ných tlakových nádob

16 01 11*

brzdové destičky obsahující azbest

16 02 12*

vyřazená zařízení obsahující volný azbest

17 06 01*

izolační materiál obsahující azbest

17 06 05*

stavební materiály obsahující azbest

12.3 Odpadní přirozeně se vyskytující minerální látky
12.31 Odpadní přirozeně se vyskytující minerální látky
0 Neklasifikované jako nebezpečné
01 01 01

odpad z těžby rudných nerostů

01 01 02

odpad z těžby nerudných nerostů

01 03 06

hlušina neuvedená pod položkou 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08

prachový odpad neuvedený pod položkou 01 03 07

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod položkou 01 03 07

01 04 08

odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 09

odpadní písek a jíl
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01 04 10

prachový odpad neuvedený pod položkou 01 04 07

01 04 11

odpad ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedený pod položkou 01 04 07

01 04 12

hlušina a ostatní odpad z praní a čištění nerostů neuvedený pod položkou 01 04 07
a 01 04 11

01 04 13

odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod položkou 01 04 07

01 05 04

vrtné kaly a odpad obsahující sladkou vodu

01 05 07

vrtné kaly a odpad obsahující baryt neuvedené pod položkou 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

vrtné kaly a odpad obsahující chlór neuvedené pod položkou 01 05 05 a 01 05 06

02 04 01

zemina z čištění a praní řepy

08 02 02

vodné kaly obsahující keramické materiály

10 11 10

odpadní surová směs před tepelným zpracováním neuvedená pod položkou 10 11 09

10 12 01

odpadní surová směs před tepelným zpracováním

10 13 01

odpadní surová směs před tepelným zpracováním

19 08 02

odpad z lapáků písku

19 09 01

tuhý odpad z primární filtrace a prosévání

19 13 02

tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 01

20 02 03

jiný biologicky nerozložitelný odpad

1 Nebezpečné
01 03 04*

kyselinotvorná hlušina ze zpracování sulfidické rudy

01 03 05*

ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky

01 03 07*

ostatní odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování
rudných nerostů

01 04 07*

odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování nerudných
nerostů

01 05 06*

vrtné kaly a odpad obsahující nebezpečné látky

10 11 09*

odpadní surová směs před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

19 13 01*

tuhé odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

12.4 Odpad ze spalování
12.41 Odpad z čištění spalin
0 Neklasifikované jako nebezpečné
10 01 05

tuhé reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07

reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 19

odpad z čištění plynu neuvedený pod položkami 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 02 08

tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 02 07

10 02 14

kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 13

10 03 20

prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 03 19
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10 03 24

tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 03 23

10 03 26

kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 25

10 07 03

tuhý odpad z čištění plynu

10 07 05

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 08 16

prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 08 15

10 08 18

kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 08 17

10 09 10

prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09

10 10 10

prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09

10 11 16

tuhý odpad z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 11 15

10 11 18

kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 17

10 12 05

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 12 10

tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 12 09

10 13 07

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 13

tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 13 12

1 Nebezpečné
10 01 18*

odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 07*

tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 13*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 19*

prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 23*

tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 25*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 04 04*

prach z čištění spalin

10 04 06*

tuhý odpad z čištění plynu

10 04 07*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 03*

prach z čištění spalin

10 05 05*

tuhý odpad z čištění plynu

10 05 06*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 06 03*

prach z čištění spalin

10 06 06*

tuhý odpad z čištění plynu

10 06 07*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 08 15*

prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 17*

kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 09 09*

prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 10 09*

prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 15*

tuhý odpad z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 17*

kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 12 09*

tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
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10 13 12*

tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 14 01*

odpad z čištění plynu obsahující rtuť

11 05 03*

tuhý odpad z čištění plynu

12.42 Strusky a popílky z tepelného zpracování a spalování
0 Neklasifikované jako nebezpečné
06 09 02

fosforečná struska

10 01 01

škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod položkou
10 01 04)

10 01 02

popílek ze spalování uhlí

10 01 03

popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 15

škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování neuvedené pod položkou 10 01 14

10 01 17

popílek ze spoluspalování neuvedený pod položkou 10 01 16

10 01 24

písky z fluidních loží

10 02 01

odpad ze zpracování strusky

10 02 02

nezpracovaná struska

10 03 16

stěry neuvedené pod položkou 10 03 15

10 03 22

ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod položkou
10 03 21

10 03 30

odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedený pod položkou 10 03 29

10 05 01

strusky z prvního a druhého tavení

10 05 04

ostatní částice a prach

10 05 11

pěna a stěry neuvedené pod položkou 10 05 10

10 06 01

strusky z prvního a druhého tavení

10 06 02

pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 06 04

ostatní částice a prach

10 07 01

strusky z prvního a druhého tavení

10 07 02

pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 07 04

ostatní částice a prach

10 08 04

částice a prach

10 08 09

ostatní strusky

10 08 11

pěna a stěry neuvedené pod položkou 10 08 10

10 09 03

pecní struska

10 09 12

ostatní částice neuvedené pod položkou 10 09 11

10 10 03

pecní struska

10 10 12

ostatní částice neuvedené pod položkou 10 10 11

10 12 03

částice a prach

11 05 02

zinkový popel
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1 Nebezpečné
10 01 04*

popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů

10 01 13*

popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo

10 01 14*

škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování obsahující nebezpečné látky

10 01 16*

popílek ze spoluspalování obsahující nebezpečné látky

10 03 04*

strusky z prvního tavení

10 03 09*

černé stěry z druhého tavení

10 03 15*

stěry které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných
množstvích

10 03 21*

ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 29*

odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

10 04 01*

strusky z prvního a druhého tavení

10 04 02*

pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 04 05*

ostatní částice a prach

10 05 10*

pěna a stěry, které jsou hořlavé nebo které při styku s vodou emitují hořlavé plyny
v nebezpečných množstvích

10 08 08*

solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 10*

pěna a stěry, které jsou hořlavé nebo které při styku s vodou emitují hořlavé plyny
v nebezpečných množstvích

10 09 11*

ostatní částice obsahující nebezpečné látky

10 10 11*

ostatní částice obsahující nebezpečné látky

12.5 Různé minerální odpady
12.51 Umělý minerální odpad
0 Neklasifikované jako nebezpečné
02 04 02

uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti

06 09 04

odpad na bázi vápníku neuvedený pod položkou 06 09 03

06 11 01

odpad na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

08 02 03

vodné suspenze obsahující keramické materiály

10 03 05

prach oxidu hlinitého

10 09 14

odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 09 13

10 11 03

odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05

částice a prach

10 11 14

kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod položkou 10 11 13

10 12 08

odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 12

odpady z glazování neuvedené pod položkou 10 12 11

10 13 04

odpad z kalcinace a hašení vápna

10 13 06

částice a prach (kromě položek 10 13 12 a 10 13 13)
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10 13 10

odpad z výroby azbestocementu neuvedený pod položkou 10 13 09

10 13 11

odpad z ostatních směsných materiálů na bázi cementu neuvedený pod položkami
10 13 09 a 10 13 10

10 13 14

odpadní beton a betonový kal

12 01 17

odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod položkou 12 01 16

12 01 21

upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod položkou 12 01 20

1 Nebezpečné
06 09 03*

reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými
látkami znečištěné

10 11 13*

kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 12 11*

odpady z glazování obsahující těžké kovy

11 02 02*

kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

12 01 16*

odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 20*

upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12.52 Odpadní žáruvzdorné materiály
0 Neklasifikované jako nebezpečné
10 09 06

licí formy a jádra nepoužité k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 05

10 09 08

licí formy a jádra použité k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 07

10 10 06

licí formy a jádra nepoužité k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 05

10 10 08

licí formy a jádra použité k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 07

16 11 02

vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené
pod položkou 16 11 01

16 11 04

jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod
položkou 16 11 03

16 11 06

vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod
položkou 16 11 05

1 Nebezpečné
10 09 05*

licí formy a jádra nepoužité k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 07*

licí formy a jádra použité k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 05*

licí formy a jádra nepoužité k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 07*

licí formy a jádra použité k odlévání obsahující nebezpečné látky

16 11 01*

vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující
nebezpečné látky

16 11 03*

jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebez
pečné látky

16 11 05*

vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné
látky
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12.6 Zeminy
12.61 Zeminy
0 Neklasifikované jako nebezpečné
17 05 04

zemina a kamení neuvedené pod položkou 17 05 03

20 02 02

zemina a kameny

1 Nebezpečné
05 01 05*

uniklé (rozlité) ropné látky

17 05 03*

zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

12.7 Vytěžená hlušina
12.71 Vytěžená hlušina
0 Neklasifikované jako nebezpečné
17 05 06

vytěžená hlušina neuvedená pod položkou 17 05 05

1 Nebezpečné
17 05 05*

vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

12.8 Odpad ze zpracování odpadu
12.81 Odpad ze zpracování odpadu
0 Neklasifikované jako nebezpečné
19 01 12

popel a struska neuvedené pod položkou 19 01 11

19 01 14

popílek neuvedený pod položkou 19 01 13

19 01 16

kotelní prach neuvedený pod položkou 19 01 15

19 01 18

odpad z pyrolýzy neuvedený pod položkou 19 01 17

19 01 19

písky z fluidních loží

19 12 09

minerály (např. zemina a kameny)

1 Nebezpečné
19 01 05*

kaly a filtrační koláče z čištění plynu

19 01 06*

vodný kapalný odpad zčištění plynu a ostatní vodný kapalný odpad

19 01 07*

tuhý odpad z čištění plynu

19 01 11*

popel a strusky obsahující nebezpečné látky

19 01 13*

popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 15*

kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 01 17*

odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

19 04 02*

popílek a ostatní odpad z čištění spalin

19 11 07*

odpad z čištění spalin

13 Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad
13.1 Solidifikovaný nebo stabilizovaný odpad
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13.11 Solidifikovaný nebo stabilizovaný odpad
0 Neklasifikované jako nebezpečné
19 03 05

stabilizovaný odpad neuvedený pod položkou 19 02 04

19 03 07

solidifikovaný odpad neuvedený pod položkou 19 03 06

1 Nebezpečné
19 03 04*

odpad označený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný

19 03 06*

solidifikovaný odpad označený jako nebezpečný

13.2 Vitrifikovaný odpad
13.21 Vitrifikovaný odpad
0 Neklasifikované jako nebezpečné
19 04 01

vitrifikovaný odpad“
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 850/2010
ze dne 27. září 2010,
kterým se zahajuje přezkum, pro „nového vývozce“, nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení
konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské
lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto
dovozů
nařízení, případně že splňuje kritéria individuálního
zacházení v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení.
Dále tvrdí, že nevyvážel dotčený výrobek do Unie
v období šetření, na němž se antidumpingová opatření
zakládala, tj. v období od 1. dubna 2003 do 31. března
2004 (dále jen „období původního šetření“), a že není ve
spojení s žádným z vyvážejících výrobců dotčeného
výrobku, na které se vztahují výše uvedená antidumpin
gová opatření.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne
30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovými dovozy ze
zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen
„základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného
nařízení,
po konzultaci s poradním výborem,

(5)

Žadatel dále tvrdí, že dotčený výrobek začal do Unie
vyvážet po uplynutí doby trvání původního šetření.

vzhledem k těmto důvodům:
E. POSTUP

A. ŽÁDOST O PŘEZKUM
(1)

(2)

Komise obdržela žádost o přezkum pro „nového
vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost
podala společnost TRL China Ltd (dále jen „žadatel“),
který je vyvážejícím výrobcem v Čínské lidové republice
(dále jen „dotčená země“).

(6)

Výrobci v Unii, o nichž je známo, že se jich záležitost
týká, byli o výše uvedené žádosti informováni a dostali
příležitost k podání připomínek.

B. VÝROBEK

(7)

Po posouzení dostupných důkazů dospěla Komise
k závěru, že existují dostatečné důkazy odůvodňující
zahájení přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11
odst. 4 základního nařízení. Po obdržení žádosti uvedené
níže v 13. bodě odůvodnění bude stanoveno, zda žadatel
působí v podmínkách tržního hospodářství, jak jsou
stanoveny v čl. 2 odst. odst. 7 písm. c) základního naří
zení, případně zda splňuje kritéria pro stanovení indivi
duálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního naří
zení. Pokud tomu tak je, vypočte se pro žadatele indivi
duální dumpingové rozpětí a v případě zjištění dumpingu
se stanoví výše cla, kterému by měl podléhat dovoz
dotčeného výrobku do Unie.

(8)

Bude-li stanoveno, že žadatel splňuje kritéria pro stano
vení individuálního cla, může být nezbytné změnit celní
sazbu, která se v současnosti uplatňuje na dovoz dotče
ného výrobku společnostmi, které nejsou jednotlivě
uvedeny v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1659/2005.

Přezkoumávaným výrobkem jsou chemicky vázané,
nepálené magnezitové cihly, jejichž hořčíková složka
obsahuje alespoň 80 % MgO, též obsahující magnezit,
pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený
výrobek“), v současnosti kódů KN ex 6815 91 00,
ex 6815 99 10 a ex 6815 99 90 (kódů TARIC
6815 91 00 10, 6815 99 10 20 a 6815 99 90 20).
C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(3)

Stávající platná opatření představují konečné antidumpin
gové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1659/2005 (2),
podle kterého podléhají dovozy dotčeného výrobku
pocházejícího z Čínské lidové republiky do Unie, včetně
dotčeného výrobku vyrobeného žadatelem, konečnému
antidumpingovému clu ve výši 39,9 %, s výjimkou něko
lika zvláště uvedených společností, jež podléhají indivi
duálním sazbám cla.
D. DŮVODY PRO PŘEZKUM

(4)

Žadatel tvrdí, že působí v podmínkách tržního hospodář
ství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
(2) Úř. věst. L 267, 12.10.2005, s. 1.

a) Dotazníky
(9)

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje
za nezbytné, zašle Komise žadateli dotazník.
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jež jsou zapotřebí ke stanovení běžné hodnoty, nejsou-li
v Čínské lidové republice k dispozici spolehlivé vyžado
vané údaje. Komise zamýšlí použít Spojené státy
americké rovněž k tomuto účelu.

b) Shromažďování informací a pořádání slyšení
(10)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně
oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy.

(11)

Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout,
pokud o to písemně požádají a doloží konkrétní důvody
pro takové slyšení.

(12)

F. ZRUŠENÍ PLATNÉHO CLA A CELNÍ EVIDENCE
DOVOZU
(16)

Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny
procesních práv uvedených v základním nařízení závisí
na tom, zda se strany přihlásí ve lhůtě stanovené tímto
nařízením.

V případě, že žadatel poskytne dostatečné důkazy o tom,
že působí v podmínkách tržního hospodářství, tj. splňuje
kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního
nařízení, určí se běžná hodnota v souladu s čl. 2 odst.
7 písm. b) základního nařízení. Za tímto účelem musí
být ve zvláštní lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 3 tohoto
nařízení předloženy řádně odůvodněné žádosti. Komise
zašle formuláře žádostí žadateli i orgánům Čínské lidové
republiky. Tento formulář žádosti může žadatel použít
rovněž pro žádost o individuální zacházení, tzn. že
splňuje kritéria stanovená v čl. 9 odst. 5 základního
nařízení.

Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení by mělo být
zrušeno platné antidumpingové clo, pokud jde o dovoz
dotčeného výrobku, který žadatel vyrábí a prodává na
vývoz do Unie. Zároveň by takový dovoz měl podléhat
celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení,
aby se zajistilo, že antidumpingové clo může být uloženo
se zpětnou platností od data zahájení přezkumu, pokud
bude jeho výsledkem zjištění existence dumpingu
u žadatele. Výši možného budoucího celního dluhu žada
tele nelze v tomto stadiu šetření odhadnout.

G. LHŮTY

c) Tržní zacházení / individuální zacházení
(13)
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(17)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty,
během nichž:

— se mohou zúčastněné strany přihlásit Komisi,
předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník zmíněný v 8. bodě odůvodnění písm. a)
tohoto nařízení nebo jakékoli jiné informace, které
by měly být při šetření vzaty v úvahu,

— mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi
o slyšení,
d) Výběr země s tržním hospodářstvím
(14)

V případě, že žadateli není přiznáno tržní zacházení, ale
splňuje požadavky pro stanovení individuálního cla
v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení, použije
se za účelem stanovení běžné hodnoty, pokud jde
o Čínskou lidovou republiku, v souladu s čl. 2 odst. 7
písm. a) základního nařízení vhodná země s tržním
hospodářstvím. Komise hodlá za vhodnou zemi
s tržním hospodářstvím za tímto účelem zvolit Spojené
státy americké, které již byly použity v průběhu šetření,
jež vedlo k uložení opatření na dovozy dotčeného
výrobku z Čínské lidové republiky. Zúčastněné strany
se vyzývají, aby ve zvláštní lhůtě stanovené v čl. 4
odst. 2 tohoto nařízení vyjádřily své připomínky ke
vhodnosti této volby.

— mohou zúčastněné strany vyjádřit své připomínky ke
vhodnosti Spojených států amerických, které budou
v případě, že žadateli nebude přiznáno tržního zachá
zení, zvoleny za zemi s tržním hospodářstvím za
účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti
s Čínskou lidovou republikou,

— by měl žadatel předložit řádně odůvodněnou žádost
o status tržního hospodářství.

H. NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
(15)

V případě, že je žadateli přiznáno tržní zacházení, může
Komise rovněž použít, je-li to nutné, zjištění týkající se
běžné hodnoty stanovené ve vhodné zemi s tržním
hospodářstvím, např. pro účely nahrazení nespolehlivých
údajů o nákladech či cenách v Čínské lidové republice,

(18)

Pokud některá ze zúčastněných stran odmítne umožnit
přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne
v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem
překážky šetření, mohou podle článku 18 základního
nařízení vycházet pozitivní nebo negativní zjištění
z dostupných údajů.
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Pokud se zjistí, že zúčastněná stana předložila nepravdivé
nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a podle
článku 18 základního nařízení se může vycházet
z dostupných údajů. Pokud účastník řízení nespolupra
cuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto
podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostup
ných údajích, může pro něj být výsledek méně příznivý,
než kdyby spolupracoval.

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(20)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci
tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze den
18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány
a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto
údajů (1).
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Článek 2
Antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1659/2005 se
zrušuje, pokud jde o dovoz uvedený v článku 1 tohoto nařízení.

Článek 3
Celní orgány se podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009
vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence
dovozu uvedeného v článku 1 tohoto nařízení. Celní evidence
končí devět měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 4
1.
Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření
zohledněna, musí se strany přihlásit Komisi, písemně předložit
svá stanoviska a odpovědi na dotazník uvedený v 8. bodě
odůvodnění písm. a) tohoto nařízení nebo jakékoli jiné infor
mace do 37 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost,
není-li stanoveno jinak.

J. ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ
(21)

Domnívají-li se zúčastněné strany, že se při uplatňování
svých práv na obhajobu setkávají s obtížemi, mohou
požádat o intervenci úředníka pro slyšení z GŘ pro
obchod. Úředník slouží jako prostředník mezi zúčastně
nými stranami a útvary Komise a v případě nutnosti
nabízí zprostředkování při procesních záležitostech ovliv
ňujících ochranu jejich zájmů v tomto řízení, zejména co
se týče otázek přístupu ke spisu, důvěrnosti, prodloužení
lhůt a nakládání se stanovisky podanými písemně a/nebo
ústně. Další informace a kontaktní údaje jsou zúčast
něným stranám k dispozici na internetových stránkách
úředníka pro slyšení na internetové stránce generálního
ředitelství pro obchod (http://ec.europa.eu/trade),

Zúčastněné strany rovněž mohou Komisi v téže lhůtě 37 dnů
písemně požádat o slyšení.

2.
Strany účastnící se šetření, které chtějí vyjádřit své připo
mínky ke vhodnosti Spojených států amerických, jež budou
pravděpodobně použity jako země s tržním hospodářstvím
pro účely stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou
lidovou republikou, musí své připomínky předložit do 10 dnů
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.
Komise musí obdržet řádně odůvodněnou žádost o status
tržního hospodářství do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost.

PŘIJAL TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 se zahajuje
přezkum nařízení (ES) č. 1659/2005 s cílem zjistit, zda a do
jaké míry by měly dovozy chemicky vázaných, nepálených
magnezitových cihel, jejichž hořčíková složka obsahuje alespoň
80 % MgO, též obsahující magnezit, v současnosti kódů KN
ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 a ex 6815 99 90 (kódů TARIC
6815 91 00 10, 6815 99 10 20 a 6815 99 90 20), pocházejí
cích z Čínské lidové republiky, vyráběných a prodávaných na
vývoz do Společenství společností TRL China Ltd (doplňkový
kód TARIC A985), podléhat antidumpingovému clu uloženému
nařízením (ES) č. 1659/2005.
(1) Úř. věst L 8, 12.1.2001, s. 1.

4.
Veškerá podání a žádosti zúčastněných stran musí být
předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stano
veno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a
e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany.
Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto
nařízením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčast
něné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou
„Limited“ (2) a v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES)
č. 1225/2009 se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je
označena poznámkou „For inspection by interested parties“.
(2) Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je
chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný
dokument podle článku 19 nařízení (ES) č. 1225/2009 a článku 6
Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová
dohoda).
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Veškeré informace související s touto záležitostí a/nebo žádost o slyšení je třeba zaslat na adresu Evropské
komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:
European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: N105 4/92
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax: +32 22956505
Článek 5
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2010.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 851/2010
ze dne 27. září 2010,
kterým se po sto třicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních
omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin
Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
EVROPSKÁ KOMISE,

(2)

Dne 9. září 2010 se Výbor pro sankce Rady bezpečnosti
OSN rozhodl pozměnit identifikační údaje čtyř fyzických
osob ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se
vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem
změněna,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května
2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření
namířených proti některým osobám a subjektům spojeným
s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz
určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů
a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů
afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a)
a čl. 7a odst. 5 (2) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam
osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení
prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného
nařízení.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2010.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Karel KOVANDA

úřadující generální ředitel pro vnější vztahy

(1) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
(2) Článek 7a byl vložen nařízením (EU) č. 1286/2009 (Úř. věst. L 346,
23.12.2009, s. 42).
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Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
(1) Záznam „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (také znám jako a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah).
Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese, Itálie, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itálie. Datum narození: a) 4.6.1966, b)
4.9.1966. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: G025057 (tuniský pas
vydaný dne 23.6.1999, platný do 5.2.2004). Další údaje: a) italské daňové číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q, b)
v lednu 2003 v Itálii odsouzen ke dvěma a půl letům odnětí svobody. Italský odvolací soud dne 17. května 2004
rozsudek zrušil a nařídil obnovu řízení.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:
„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (také znám jako a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou
Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese, Itálie, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itálie, c)
Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Itálie, d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisko. Datum naro
zení: 4.9.1966. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: G025057 (tuniský pas
vydaný dne 23.6.1999, platný do 5.2.2004). Další údaje: a) italské daňové číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) zákaz
vstupu do schengenského prostoru, c) v červnu 2009 pobýval v Itálii, d) jméno matky: Fatima Abdaoui. Datum
zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003“
(2) Záznam „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Itálie. Datum narození:
10.8.1965. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L965734 (tuniský pas vydaný
dne 6.2.1999, platný do 5.2.2004). Další údaje: a) italské daňové číslo: BDL MMD 65M10 Z352S, b) odsouzen dne
3.12.2004 soudem prvního stupně v Miláně ke čtyřem letům a osmi měsícům odnětí svobody. Dne 29.9.2005
Odvolací soud v Miláně snížil jeho trest na tři roky a čtyři měsíce. Kasační soud dne 10.11.2006 toto rozhodnutí
potvrdil. V odobí od 24.6.2003 do 6.5.2005 byl ve vězení nebo se na něj vztahovala alternativní opatření. Vypovězen
z území Itálie.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:
„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (také znám jako Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adresa: a)
Via Galileo Ferraries 64, Varese, Itálie, b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisko. Datum narození: 10.8.1965.
Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L965734 (tuniský cestovní pas vydaný dne
6.2.1999, platný do 5.2.2004). Další údaje: a) italské daňové číslo: BDL MMD 65M10 Z352S, b) jméno matky:
Shadhliah Ben Amir, c) v srpnu 2009 pobýval v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b):
23.6.2004.“
(3) Záznam „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Itálie.
Datum narození: 1.5.1966. Místo narození: Rainneen, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L945660
(tuniský pas vydaný dne 4.12.1998, platný do 3.12.2001). Další údaje: a) italské daňové číslo: TRB CBN 66E01
Z352O, b) dne 3.12.2004 zproštěn viny soudem prvního stupně v Miláně. V září 2007 stále probíhalo odvolací
řízení u Odvolacího soudu v Miláně.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:
„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (také znám jako Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adresa: Via
Salvo D’Acquisto 2, Varese, Itálie. Datum narození: 1.5.1966. Místo narození: Menzel Temime, Nabeul, Tunisko.
Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L945660 (tuniský pas vydaný dne 4.12.1998, platný do 3.12.2001). Další
údaje: a) italské daňové číslo: TRB CBN 66E01 Z352O, b) v prosinci 2009 pobýval v Itálii. Datum zařazení na
seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004.“
(4) Záznam „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (také znám jako Kamel Darraji). Adresa: via Belotti 16, Busto
Arsizio (Varese), Itálie. Datum narození: 22.7.1967. Místo narození: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Státní příslušnost:
tuniská. Číslo pasu: L029899 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14.8.1995, platný do 13.8.2000). Národní identifi
kační číslo: a) DDR KML 67L22 Z352Q (italské daňové číslo), b) DRR KLB 67L22 Z352S (italské daňové číslo). Další
informace: a) V odobí od 24.6.2003 do 17.11.2006 byl ve vězení nebo se na něj vztahovala alternativní vazební
opatření. b) Vypovězen z území Itálie. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004“ v položce
„Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:
„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (také znám jako Kamel Darraji). Adresa: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio,
Varese, Itálie. Datum narození: 22.7.1967. Místo narození: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská.
Cestovní pas č.: L029899 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14.8.1995, platný do 13.8.2000). Další údaje: a) italské
daňové číslo: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) v prosinci 2009 pobýval v Itálii. Datum
zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004.“
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 852/2010
ze dne 27. září 2010
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
vzhledem k těmto důvodům:

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne
21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES)
č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl.
138 odst. 1 uvedeného nařízení,

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků
Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání
kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty
pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty
uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES)
č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. září 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2010.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.
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PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kódy třetích zemí

(1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

84,4
54,2
50,2
62,9

0707 00 05

TR
ZZ

127,9
127,9

0709 90 70

TR
ZZ

116,1
116,1

0805 50 10

AR
CL
EG
IL
MA
TR
UY
ZA
ZZ

99,0
128,9
66,3
126,1
157,0
107,3
124,6
107,2
114,6

0806 10 10

TR
ZA
ZZ

121,0
56,2
88,6

0808 10 80

AR
AU
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

68,9
217,4
61,0
94,5
82,6
91,0
87,8
98,0
100,2

0808 20 50

CN
ZA
ZZ

100,7
87,4
94,1

0809 30

TR
ZZ

149,8
149,8

0809 40 05

BA
MK
ZZ

53,5
45,0
49,3

(1) Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného
původu“.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 853/2010
ze dne 27. září 2010,
kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví
cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10
a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly
stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto
ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením
Komise (EU) č. 819/2010 (4).

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne
30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod
s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36
odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použi
telné při vývozu bílého cukru, surového cukru

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke
změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy
stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty
uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené naří
zením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění
a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. září 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 27. září 2010.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3) Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.
(4) Úř. věst. L 245, 17.9.2010, s. 31.
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Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty
kódu KN 1702 90 95 ode dne 28. září 2010
(EUR)
Výše reprezentativních cen na 100 kg netto
příslušného produktu

Kód KN

Výše dodatečného cla na 100 kg netto
příslušného produktu

1701 11 10 (1)

56,73

0,00

(1)

56,73

0,00

1701 12 10 (1)

56,73

0,00

1701 12 90 (1)

56,73

0,00

1701 91 00 (2)

47,26

3,29

1701 99 10 (2)

47,26

0,16

(2)

47,26

0,16

1702 90 95 (3)

0,47

0,23

1701 11 90

1701 99 90

(1) Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.
(2) Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.
(3) Na 1 % obsahu sacharosy.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 854/2010
ze dne 27. září 2010,
kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví
cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 8. do 14. září 2010, a kterým se
pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
KOMISE EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne
31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě
dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podlé
hají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2
uvedeného nařízení,
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září
2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství
v odvětví cukru (3), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného naří
zení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence
podané příslušným orgánům od 8. do 14. září 2010
v souladu s nařízením (ES) č. 891/2009, překračují
množství dostupná pro pořadové číslo 09.4320.

(2)

Za těchto okolností by měl být v souladu s nařízením
(ES) č. 1301/2006 stanoven koeficient přidělení umožňu
jící vydávání licencí pro pořadové číslo 09.4320. Podá
vání dalších žádostí o licence pro toto pořadové číslo by
mělo být v souladu s nařízením (ES) č. 891/2009 poza
staveno až do konce hospodářského roku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.
Množství, na která byly podány žádosti o dovozní licence
podle nařízení (ES) č. 891/2009 od 8. do 14. září 2010, se
vynásobí koeficienty přidělení uvedenými v příloze tohoto naří
zení.
2.
Podávání dalších žádostí o licence, jež odpovídají pořa
dovým číslům uvedeným v příloze, se pozastavuje do konce
hospodářského roku 2010/11.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2010.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
(3) Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.
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Koncesní cukr CXL
Hospodářský rok 2010/11
Žádosti podané od 8.9.2010 do 14.9.2010
Pořadové číslo

Země

Koeficient přidělení
(%)

09.4317

Austrálie

—

09.4318

Brazílie

—

09.4319

Kuba

—

09.4320

Ostatní třetí země

09.4321

Indie

5,0039

Další žádosti

pozastaveno

—

— Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.

Cukr z balkánských zemí
Hospodářský rok 2010/11
Žádosti podané od 8.9.2010 do 14.9.2010
Pořadové číslo

Země

Koeficient přidělení
(%)

09.4324

Albánie

—

09.4325

Bosna a Hercegovina

(1 )

09.4326

Srbsko, Černá Hora a Kosovo (*)

(1 )

09.4327

Bývalá jugoslávská republika Make
donie

—

09.4328

Chorvatsko

(1 )

Další žádosti

— Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.
(*) Kosovo podle rezoluce 1244/1999 Rady bezpečnosti OSN.
(1) Nevztahuje se na tuto zemi. Žádosti nepřesahují dostupná množství a vyhovuje se jim v plném rozsahu.

Cukr výjimečného a průmyslového dovozu
Hospodářský rok 2010/11
Žádosti podané od 8.9.2010 do 14.9.2010
Pořadové číslo

Typ

Koeficient přidělení
(%)

09.4380

Výjimečný

—

09.4390

Průmyslový

—

— Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.

Další žádosti
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY 2010/573/SZBP
ze dne 27. září 2010
o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
ii) za přípravu a provádění zastrašovací kampaně a zavírání
moldavských škol používajících latinku v Podněsterské
oblasti Moldavské republiky, podle seznamu v příloze II.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29
této smlouvy,

2.
Odstavec 1 nezavazuje členský stát, aby zamítl vstup na
své území vlastním státním příslušníkům.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

Dne 25. února 2008 přijala Rada společný postoj
2008/160/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení
Podněsterské oblasti Moldavské republiky (1). Rozhod
nutím Rady 2010/105/SZBP (2) byla použitelnost těchto
omezujících opatření prodloužena do 27. února 2011
a současně pozastavena do 30. září 2010.

Na základě opětovného přezkumu společného postoje
2008/160/SZBP by měla být použitelnost omezujících
opatření prodloužena do 30. září 2011.

S cílem podpořit pokrok směrem k dosažení politického
urovnání podněsterského konfliktu, řešení zbývajících
problémů škol používajících latinku a znovuzavedení
volného pohybu osob by však omezující opatření měla
být pozastavena do 31. března 2011. Ke konci této lhůty
Rada omezující opatření přezkoumá s ohledem na vývoj,
zejména ve výše uvedených oblastech. Rada může
cestovní omezení kdykoli znovu zavést či zrušit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

3.
Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát
vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména

i) jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

ii) jako hostitelská země mezinárodní konference svolané
Organizací spojených národů nebo konané pod její záštitou;

iii) podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách;

nebo

iv) podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt)
uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským
státem) a Itálií.

4.
Odstavec 3 se použije rovněž v případech, kdy je členský
stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě (OBSE).

Článek 1
1.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily
vstupu na své území nebo průjezdu svým územím osobám,
které jsou odpovědné

i) za bránění pokroku při dosahování politického urovnání
konfliktu v Podněsteří v Moldavské republice, podle seznamu
v příloze I;
(1) Úř. věst. L 51, 26.2.2008, s. 23.
(2) Úř. věst. L 46, 23.2.2010, s. 3.

5.
Rada musí být řádně informována o všech případech, kdy
členský stát udělí výjimku podle odstavce 3 nebo 4.

6.
Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených
podle odstavce 1, pokud je cesta odůvodněná na základě nalé
havé humanitární potřeby nebo na základě účasti na mezivlád
ních setkáních, včetně setkání podporovaných Evropskou unií
nebo těch, kdy je hostitelem členský stát vykonávající předsed
nictví OBSE, je-li politický dialog veden tak, že přímo podporuje
demokracii, lidská práva a právní stát v Moldavské republice.

28.9.2010
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7.
Členský stát, který si přeje udělit výjimku podle odstavce
6, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Výjimka se pokládá za
udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně
námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení
o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady
námitku vznese, může o udělení navrhované výjimky rozhod
nout Rada kvalifikovanou většinou.
8.
Pokud členský stát podle odstavců 3, 4, 6 a 7 povolí
osobám uvedeným v přílohách I a II vstup na své území
nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který
bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

L 253/55

Článek 4
1.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.
Toto rozhodnutí se použije do dne 30. září 2011. Je
průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že
jeho cílů nebylo dosaženo, může být jeho odpovídajícím
způsobem prodlouženo nebo změněno.
3.
Omezující opatření stanovená v tomto rozhodnutí se
pozastavují do 31. března 2011. Na konci tohoto období
Rada omezující opatření přezkoumá.

Článek 2
Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijme
změny seznamů obsažených v přílohách I a II podle potřeb
vyplývajících z politického vývoje v Moldavské republice.
Článek 3
Rozhodnutí 2010/105/SZBP se zrušuje.

V Bruselu dne 27. září 2010.

Za Radu
předseda
K. PEETERS
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PŘÍLOHA I
Seznam osob podle čl. 1 odst. 1 bodu i)
1. SMIRNOV, Igor Nikolajevič, „prezident“, narozen dne 23. října 1941 v Chabarovsku, Ruská federace, ruský pas
č. 50No0337530.
2. SMIRNOV, Vladimir Igorjevič, syn osoby uvedené pod číslem 1 a „předseda Státního celního výboru“, narozen dne
3. dubna 1961 v Kupjansku, Charkovská oblast nebo v Nové Kachovce, Chersonská oblast, Ukrajina, ruský pas
č. 50No00337016.
3. SMIRNOV, Oleg Igorjevič, syn osoby uvedené pod číslem 1 a „poradce Státního celního výboru“, „člen Nejvyššího
sovětu“, narozen dne 8. srpna 1967 v Nové Kachovce, Chersonská oblast, Ukrajina, ruský pas č. 60No1907537.
4. LICKAJ, Valerij Anatoljevič, bývalý „ministr zahraničních věcí“, narozen dne 13. února 1949 v Tveru, Ruská federace,
ruský pas č. 51 No0076099, vydaný dne 9. srpna 2000.
5. CHAŽEJEV, Stanislav Galimovič, „ministr obrany“, narozen dne 28. prosince 1941 v Čeljabinsku, Ruská federace.
6. ANŤUFEJEV, Vladimír Jurjevič, alias ŠEVCOV, Vadim, „ministr státní bezpečnosti“, narozen v roce 1951
v Novosibirsku, Ruská federace, ruský pas.
7. KOROLJOV, Alexandr Ivanovič, „viceprezident“, narozen 24. října 1958 ve Vratislavi, Polsko, ruský pas.
8. BALALA, Viktor Alexejevič, bývalý „ministr spravedlnosti“, narozen v roce 1961 ve Vinnici, Ukrajina.
9. GUDYMO, Oleg Andrejevič, „člen Nejvyššího sovětu“, „předseda výboru Nejvyššího sovětu pro bezpečnost, obranu
a mír“, bývalý „náměstek ministra bezpečnosti“, narozen dne 11. září 1944 v Alma-Atě, Kazachstán, ruský pas
č. 51No0592094.
10. KRASNOSELSKIJ, Vadim Nikolajevič, „ministr vnitra“, narozen dne 14. dubna 1970 v Daurii, Zabajkalský kraj,
Čitinská oblast, Ruská federace.
11. ATAMAŇUK, Vladimir, „náměstek ministra obrany“.
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PŘÍLOHA II
Seznam osob podle čl. 1 odst. 1 bodu ii)
1. MAZUR, Igor Leonidovič, „vedoucí státní správy v Dubossarském okrese“, narozen dne 29. ledna 1967 v Dubossarech,
Moldavská republika.
2. PLATONOV, Jurij Michajlovič, známý pod jménem Jurij PLATONOV, „vedoucí státní správy v Rybnickém okrese
a městě Rybnica“, narozen dne 16. ledna 1948 v Klimkovu, Poddorský okres, Novgorodská oblast, ruský cestovní pas
č. 51 NO 0527002, vydaný dne 4. května 2001 ruským velvyslanectvím v Kišiněvě.
3. ČERBULENKO, Alla Viktorovna, „zástupkyně vedoucího státní správy v Rybnici“ pro otázky školství.
4. KOGUT, Vjačeslav Vasiljevič, „vedoucí státní správy v Benderu“, narozen dne 16. února 1950 v Taraklii, Čadir-Lungský
okres, Moldavská republika.
5. KOSTIRKO, Viktor Ivanovič, „vedoucí státní správy v Tiraspoli“, narozen dne 24. května 1948, Komsomoľsk na
Amure, Chabarovský kraj, Ruská federace.
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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 21. září 2010
o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro
(ECB/2010/15)
(2010/574/EU)
VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména
na články 17 a 21 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Podle článku 17 statutu ESCB může Evropská centrální
banka (ECB) za účelem provádění svých operací otevírat
účty úvěrovým institucím, veřejnoprávním subjektům
a jiným účastníkům trhu.
Podle článku 21.1 a 21.2 statutu ESCB může ECB
působit jako fiskální agent pro orgány, instituce nebo
jiné subjekty Unie, ústřední vlády, regionální, místní
nebo jiné veřejné orgány, jiné veřejnoprávní subjekty
nebo veřejné podniky členských států.

(3)

Členské státy, jejichž měnou je euro, uzavřely rámcovou
dohodu o EFSF s akciovou společností European Finan
cial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), která je
registrována v Lucemburku a jejímiž akcionáři jsou
členské státy, jejichž měnou je euro. Rámcová dohoda
o EFSF vstoupila v platnost a stala se závaznou dne
4. srpna 2010.

(4)

Podle rámcové dohody o EFSF a v souladu se stanovami
EFSF má EFSF zajišťovat formou úvěrových smluv (dále
jen „úvěrové smlouvy“) financování členských států,
jejichž měnou je euro, pokud se tyto členské státy dostaly
do finančních potíží a uzavřely s Evropskou komisí
memorandum o porozumění, v němž je sjednána podmí
něnost poskytnutí úvěru.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Otevření peněžního účtu
ECB na základě rámcové dohody o EFSF a v souvislosti
s úvěrovými smlouvami otevře peněžní účet na jméno EFSF.

Článek 2
Přijímání plateb na peněžní účet
ECB přijímá na peněžní účet otevřený na jméno EFSF a provádí
z tohoto účtu jen takové platby, které vyplývají z úvěrových
smluv.

Článek 3
Přijímání pokynů a správa peněžního účtu
ECB přijímá ve vztahu k peněžnímu účtu otevřenému na jméno
EFSF pouze pokyny EFSF nebo jejího zástupce, kterého EFSF na
základě rámcové dohody o EFSF případně pověřila jednáním
jménem EFSF, a pouze na základě takových pokynů jedná.
Pokud dojde k pověření zástupce a EFSF požádá ECB o jeho
uznání, jedná zástupce ve vztahu k těmto činnostem: a) zadá
vání pokynů týkajících se peněžního účtu otevřeného na jméno
EFSF a b) výhradní a trvalá správa tohoto účtu.

Článek 4

(5)

(6)

Čl. 3 odst. 5 rámcové dohody o EFSF stanoví, že úvěr,
který EFSF poskytuje členskému státu, jehož měnou je
euro, se vyplácí prostřednictvím účtů, jež si EFSF
a příslušný členský stát (dlužník) pro účely realizace
úvěrové smlouvy otevřely u ECB. Podle čl. 12 odst. 2
rámcové dohody o EFSF může EFSF smluvně zavázat
ECB, aby jednala jako její platební agent, a pověřit ji
vedením svých bankovních účtů a účtů cenných papírů.
Je nezbytné stanovit pravidla, která se uplatní ve vztahu
k peněžnímu účtu EFSF, jenž má být u ECB otevřen za
účelem realizace úvěrových smluv,

Zůstatek na peněžním účtu
Peněžní účet otevřený na jméno EFSF nesmí po provedení
plateb podle jakékoli úvěrové smlouvy vykazovat jakýkoli
kladný zůstatek; stejně tak nesmí být na tento peněžní účet
převedeny žádné peněžní prostředky dříve než v den, kdy
mají být provedeny platby podle některé úvěrové smlouvy.
Peněžní účet otevřený na jméno EFSF nesmí v žádném okamžiku vykazovat záporný zůstatek. Z peněžního účtu otevře
ného na jméno EFSF se proto nesmí provádět platby převyšující
kladný zůstatek na tomto účtu.

Článek 5
Úročení
V případě, že i přes ustanovení článku 4 výše zůstane na peněžním účtu otevřeném na jméno EFSF kladný zůstatek přes
noc, úročí ECB takový zůstatek ve výši platné úrokové sazby
vkladové facility ECB na základě metody „skutečný počet
dnů/360“. Částky úroků, které ECB vyplatí ve prospěch peně
žního účtu, nejsou dotčeny článkem 2.
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Článek 6
Platnost rozhodnutí
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem následujícím po dni zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. září 2010.
prezident ECB
Jean-Claude TRICHET
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AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ
DOHODOU
ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-JORDÁNSKO č. 1/2010
ze dne 16. září 2010,
kterým se mění čl. 15 odst. 7 protokolu č. 3 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně
a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“
a o metodách správní spolupráce
(2010/575/EU)
RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím
na straně druhé, a zejména na článek 39 protokolu č. 3 k této
dohodě,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Ustanovení čl. 15 odst. 7 protokolu č. 3 (1) k Evropskostředomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evrop
skými společenstvími a jejich členskými státy na jedné
straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně
druhé (2) (dále jen „dohoda“) umožňuje za určitých
podmínek navracení cla nebo osvobození od cla nebo
poplatků s rovnocenným účinkem do 31. prosince 2009.
Za účelem zajištění jasnosti, dlouhodobé hospodářské
předvídatelnosti a právní jistoty pro hospodářské
subjekty se smluvní strany dohody dohodly na prodlou
žení doby použitelnosti čl. 15 odst. 7 protokolu
č. 3 k dohodě o tři roky s účinkem od 1. ledna 2010.

členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským
královstvím na straně druhé o definici pojmu „původní
produkty“ a o metodách správní spolupráce se odstavec 7
nahrazuje tímto:
„7.
Bez ohledu na odstavec 1 může Jordánsko, s výjimkou
produktů kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému, použít
opatření za účelem navracení cla nebo osvobození od cla
nebo poplatků s rovnocenným účinkem, která se vztahují
na nepůvodní materiály použité k výrobě původních
produktů, podle těchto ustanovení:
a) u produktů kapitol 25 až 49 a 64 až 97 harmonizova
ného systému se vybere clo ve výši 4 % nebo clo s nižší
sazbou platnou v Jordánsku;
b) u produktů kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému
se vybere clo ve výši 8 % nebo clo s nižší sazbou platnou
v Jordánsku.
Tento odstavec se použije do 31. prosince 2012 a může být
přezkoumán na základě společné dohody.“

(3)

Je kromě toho také vhodné upravit celní sazby, které se
v současnosti v Jordánsku používají, za účelem jejich
harmonizace s celními sazbami platnými v Evropské unii.

(4)

Protokol č. 3 k dohodě by proto měl být odpovídajícím
způsobem změněn.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

(5)

Jelikož se čl. 15 odst. 7 protokolu č. 3 k dohodě od
31. prosince 2009 již neuplatňuje, mělo by být toto
rozhodnutí použitelné od 1. ledna 2010,

V Bruselu dne 16. září 2010.

Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V článku 15 protokolu č. 3 k Evropsko-středomořské dohodě
zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich

(1) Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 31.
(2) Úř. věst. L 283, 26.10.2005, s. 10.

Za Radu přidružení EU-Jordánsko
předsedkyně
C. ASHTON

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2010 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 100 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční CD-ROM

22 úředních jazyků EU

1 200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

770 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční CD-ROM (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

400 EUR ročně

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), CD-ROM, 2 vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

300 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

Předplatné Úředního věstníku Evropské unie, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici
ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).
Každá jazyková verze má samostatné předplatné.
V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005,
které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině
a zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.
Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie) zahrnuje znění ve
všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném CD-ROM.
Předplatné Úředního věstníku Evropské unie opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku.
Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného
v Úředním věstníku Evropské unie.
Nosiče CD-ROM budou během roku 2010 nahrazeny nosiči DVD.

Prodej a předplatné
Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné Úředního věstníku Evropské unie, lze získat
u našich distributorů. Seznam distributorů se nachází na této internetové adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto
internetové stránky umožňují nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie a obsahují rovněž
smlouvy, právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.
Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: http://europa.eu
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